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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Vuosi 2019 on Karjalan Prikaatin Kilta ry:n 62. toimintavuosi.
Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä epäpoliittisena yhdyssiteenä, vaalia killan
piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja, tukea vaikeuksiin
joutuneita jäseniään, edistää perinnejoukko-osastossaan Karjalan prikaatissa
palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä sekä harjoittaa yhteistyötä muiden toimintaalueellaan olevien maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
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TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET
Maanpuolustuskiltojen Liito ry:n painopistealueet vuonna 2019 ovat kiltojen
jäsenhankinta, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kokonaisturvallisuus. Myös kilta
panostaa näihin aiheisiin.

1.1

Jäsenhuolto ja jäsenmäärän kasvattaminen
Killan tavoitteena on nuorten aktivoiminen kiltatoimintaan ja nuorten kiinnostuksen
lisääminen killan vastuutehtäviin niin ”pääkillassa” kuin sen osastoissakin.
Jäsenhankinnan tulee olla esillä jokaisessa killan tapahtumassa. Tavoitteena on myös
saada mahdollisimman moni kiltalainen mukaan jäsenhankintaan.
Jäsenhuoltoa ylläpidetään killan jäsentiedotteilla ja Maanpuolustuskiltojen liiton
internetsivuilla www.mpkl.fi olevien killan sivujen, sosiaalisen median ja
sähköpostitiedottamisen avulla.

1.2

Osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen
Killan tavoitteena on kiltalaisten maanpuolustustietouden ja - taitojen lisääminen.
Tämä saavutetaan parhaiten saamalla mahdollisimman moni kiltalainen osallistumaan
aktiivisesti killan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Maanpuolustuskoulutuksella lisätään kiltalaisten toimintavalmiutta kriisiajan
tehtäviin sekä ylläpidetään ja kehitetään reserviin kuuluvien kiltalaisten tietoja ja
taitoja. Innostetaan kiltalaisia osallistumaan Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin sekä
käyttämään sähköistä kuntokorttia.

1.3

Vuoden teema
Killan vuoden teema on edelleen: ”Huolehdimme kiltalaisista - ketään ei jätetä”.
- pyrimme muistamaan kiltalaisia heidän merkkipäivinään
- pidämme yhteyttä veteraanijäseniimme ja
- pidämme yhteisiä tilaisuuksia ja teemme retken

1.4

Killan arvot ovat:
- Maanpuolustusaatteen edistäminen,
- Perinteiden kunnioittaminen
- Vastuullisuus ja aktiivisuus
- Avoimuus ja tasa-arvo
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Killan toimintaa jatketaan Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n määrittämien
suuntaviivojen, killan syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja
menoarvion puitteissa.
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KILLAN ORGANISAATIO

2.1

Killan organisaatiota kehitetään niin, että toiminta aktivoituu myös niissä osastoissa,
joissa toiminta on ollut vähäistä.
Killan osastot (5)
Killassa toimivat seuraavat osastot: Lahden osasto Ilves, Lappeenrannan osasto,
Helsingin osasto Papula, Pohjois-Kymen Piikki Kouvolassa ja Tampereen osasto.

2.2

Killan toimikunnat (7)
Killassa toimivat työ- ja taloustoimikunta, tiedotustoimikunta, retki- ja
virkistystoimikunta, perinnetoimikunta, koulutustoimikunta, palkitsemistoimikunta ja
kiltasisartoimikunta.
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VARSINAINEN TOIMINTA

3.1

Koulutustoiminta
Killan jäsenet osallistuvat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, MPK:n, järjestämiin
kurssi- ja koulutustapahtumiin kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina.
Yhteistoimintaa eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa kehitetään edelleen.
Kilta järjestää ja edelleen kehittää omia koulutus- ja yhdessäolotapahtumia jäsenilleen.
Järjestetään killan kiltapäivä ”Ukon tie” ulkoilutapahtuman yhteydessä.
Varataan vuorot Tyrrin ampumakeskuksesta ammunnan harjoittelua varten.
Järjestetään killan ampumamestaruuskilpailut rynnäkkökiväärillä ja perinneaseilla,
jos saadaan riittävästi kunnollisia perinneaseita käyttöön.
Järjestetään ainakin seuraavat koulutustapahtumat, joita Maanpuolustuskiltojen
liitto tukee taloudellisesti:
- 18.5.2019 Ampumapäivä naisille 1: aselaki, turvallinen aseen käyttö
ja ammunnat, Lupinmäki. MPK:n nro 4400 19 13050
- 10.-11.8.2019 ”Ukon tie” jalkamarssi, sisältää sotilaallisia tehtäviä.
Samassa yhteydessä pidetään kiltapäivä 10.8.2019. Veteraanimaja
Rapojärvi, MPK:n nro 4100 19 12051
- 5.10.2019 Ampumapäivä naisille 2:aselaki, turvallinen aseenkäyttö ja
ammunnat, Tyrri. MPK:n nro 4100 19 13050
Kiltalaisia kehotetaan osallistumaan Maanpuolustuskiltojen Liiton
Turvallisuuspolitiikan seminaariin la 2.2.2019 Helsingissä. Seminaarin aiheena on
”Vapaaehtoisuus”.

3.2

Retket
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 37.:lle. Pohjoismaisille Kiltapäiville Norjan
Elverumissa to 13. – su 16.6.2019.
Järjestetään toimintavuonna ainakin yksi killan retki.

3.3

Toiminta kiltayhtymässä, kiltapiireissä ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry:ssä
Yhteistoimintaa jatketaan edelleen muiden Karjalan prikaatiin kiinteästi liittyvien
kiltojen kanssa. Kilta tukee omalla toiminnallaan prikaatin toimintaa ja kilta on
mukana osastojensa edustajien kautta kiltapiirien toiminnassa. Kilta säilyttää
3(4)

edustuksen Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksessa sekä kilta toimii aktiivisena
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenenä.
3.4

Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Kiltaa tehdään tunnetuksi eri tiedotuskanavien tehokkaalla hyväksikäytöllä. Tehdään
ja päivitetään säännöllisesti killan kotisivut internetissä sekä toimitaan aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa. Jaetaan eri tilaisuuksissa killan esitettä. Pidetään yllä ja
kehitetään edelleen tarpeellisia yhteiskuntasuhteita.
Kilta julkaisee yhdessä Karjalan prikaatin ja kiltayhtymän muiden kiltojen kanssa
Karjalan prikaatin Kilpi – lehteä. Lehti ilmestyy vuonna 2019 kaksi kertaa, kesä- ja
joulukuussa. Lehden sisältö kertoo kuulumisia Karjalan prikaatista ja killoista. Lehden
painosmäärä on 3500 kappaletta. Lehti tulee jokaiselle jäsenmaksunsa suorittaneelle
kiltalaiselle.
Käytetään tiedottamisessa hyväksi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehteä Maanpuolustajaa. Lehti
ilmestyy huhti- ja lokakuussa ja se tulee kaikille niille Karjalan Prikaatin Killan
jäsenille, joiden osoitetiedot on toimitettu liittoon. Lehdessä kilta voi tiedottaa
toiminnastaan maksutta. Killan jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä tarpeen mukaan.
Tiedottamista tehostetaan hankkimalla ja pitämällä ajan tasalla jäsenten
sähköpostiosoitteet.

3.7

Kokoukset ja tilaisuudet
Jäsenistölle järjestetään Karjalan Prikaatin Killan kiltapäivä. Killan kevätkokous
pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Kokouksiin pyritään saamaan arvostettu kokousesitelmän pitäjä kertomaan
ajankohtaisista tai historiallisista asioista. Killan hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Karjalan prikaatin vuosipäivä on 6.5., vietto perjantaina 3.5. Vuosipäivänä
maanantaina 6.5. kilta pitää tilaisuuden Kouvolassa ”Kulmahuone”- muistomerkillä.
Esitelmätilaisuus torstaina 17.10. .
Killan vuosipäivä on 5.4., jolloin oli Raudun taistelujen voitonpäivä vuonna 1918.
Maanpuolustuskiltojen Liiton liittokokous on lauantaina 13.4.2019 Kouvolassa.
Lippujuhlapäivän buffet järjestetään tiistaina 4.6.2019 Helsingissä Ritarihuoneella.
Liittovaltuuston kokous on lauantaina 16.11.2019 Turussa.
Killan edustajat osallistuvat Karjalan prikaatin järjestämiin tilaisuuksiin sekä
kiltayhtymän kokouksiin kutsujen mukaan. Edustustilaisuuksia pyritään jakamaan
hallituksen jäsenten kesken.
Killan osastot järjestävät jäsenilleen tapahtumia toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.
Killan lippu osallistuu paraateihin ja muihin tilaisuuksiin lippulinnassa kutsujen
mukaan.
Pidetään yllä killan ja osastojen yksityiskohtaista tapahtumakalenteria, jota päivitetään
tarpeen mukaan.

3.9

Perinnetyö
Kilta osallistuu aktiivisesti veteraanien perinteen siirtämiseen tuleville sukupolville.
Killalla on edustus sotaveteraanien perinnetyön Pohjois-Kymenlaakson
toimikunnassa.
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Kilta vaalii yhdistyksen säännöissä mainittujen joukko-osastojen perinteitä.
Kilta on saanut vaalittavakseen myös Jalkaväkirykmentti 25:n, JR 25:n perinteet.
Karjalan Prikaatin Killan osasto Pohjois-Kymen Piikki vastaa tästä
perinnetoiminnasta.
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TALOUS
Killan jäsenmaksu vuodelle 2019 on 20 euroa, josta Maanpuolustuskiltojen liiton
osuus vuosijäseneltä on 10 euroa. Maanpuolustuskiltojen liitto kerää jäsenmaksut
keskitetysti ja tulouttaa killalle kuuluvan osuuden killan tilille..
Kilta tukee taloudellisesti osastoja niiden aktiivisuuden mukaan niin sanotulla
aktiivirahalla tai eri anomuksien perusteella hallituksen päätösten mukaisesti.
Talousarvio on liitteessä 1.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on hyväksytty Karjalan Prikaatin Kilta ry:n
syyskokouksessa Kouvolassa 27.11.2018.

